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Z á p i s 
 

ze schůze Rady města Kuřimi č. 7/2020 konané dne 04.03.2020 
 
Přítomni: 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský – starosta 
Ing. Petr Ondrášek, Mgr. Ladislav Ambrož, Ing. Milan Vlk – členové rady. 
 
 
Ing. Karel Torn, CSc. - tajemník úřadu. 
 
 
Omluven: Ing. Jan Vlček, MSc. 
 
 
Ověřovatel zápisu: Ing. Milan Vlk. 
 
 
Starosta zahájil zasedání RM v 14:02 hodin, úvodem byli přítomni 4 členové RM, tedy nadpoloviční 
většina. RM je usnášeníschopná. 
 
 
Program: 
 

1 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“ – dodatek č. 1 ke Kupní 
smlouvě 

2 Souhlas s kulturními akcemi v roce 2021 

 
 
 

1. „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“ – 
dodatek č. 1 ke Kupní smlouvě 
(Předkladatel: Ing. Petr Ondrášek, zpracovatel: Ing. Markelova Jana) 
 
Rada města Kuřimi na své 35. schůzi konané dne 05.11.2019 schválila Kupní smlouvu na dodávku 
mobiliáře na veřejnou zakázku malého rozsahu „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 - vybavení odborných 
učeben (mobiliář)“ se společností KOVO, výrobní družstvo.  
 
Předmětem koupě je dodávka a instalace vybavení odborných učeben dle specifikace a v počtech 
stanovených v příloze Kupní smlouvy. Kupní smlouva byla se zhotovitelem podepsána dne 
11.12.2019. Termín odevzdání předmětu dle smlouvy je do 10.03.2020. 
 
OI předkládá Radě města Kuřimi ke schválení návrh dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě, jehož předmětem 
jsou změny provedené u některých položek a s tím spojená změna kupní ceny (navýšení o 3.780 Kč 
bez DPH). 
 
Specifikace dílčích změn 
 
Po provedení zaměření jednotlivých místností vybraným dodavatelem před zadáním do výroby byly 
zjištěny následující skutečnosti: 
V kabinetu JU/PŘ bylo pro zachování jednotné řady skříněk vhodné doplnit 1ks nízké skříňky, 
v učebně přírodopisu  C5 byla pro zachování řady vysokých skříněk a zvýšení úložného prostoru 
zrušena nízká skříňka a nahrazena vysokou. V kabinetu JU bylo po zaměření skutečného prostoru 
zjištěno, že je nutné přizpůsobit (zmenšit) rozměr 1 ks skříňky o 10cm a v jazykové učebně 
z prostorových důvodů a kolize s umyvadlem je nutné odebrat 2ks nízkých skříněk a nahradit je 1 ks 
skříně osazené do niky.  
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Takto navržené změny umožní instalovat mobiliář do místností též i v souladu se současnými 
potřebami školy. 
 
Výše popsané změny nemění celkovou povahu veřejné zakázky. 
 

změna změna 
rozšíření/zúžení 
v Kč 

hodnota změny 
(absolutní) 
v Kč 

cenový nárůst (při 
odečtu méněprací) v Kč 

3.NP KABINET JU/PŘ (5) 2.850/0   2.850 2.850 

3.NP UČEBNA PŘÍRODOPISU 4.150/-3.150   7.300 1.000 

3.NP KABINET JU (6) 4.080/-4.150   8.230     -70 

3NP JAZYKOVÁ UČEBNA (3) 5.700/-5.700 11.400        0 

  celkem 29.780 
 
Kontrola splnění podmínek pro změny v souladu s „Obecnými pravidly pro žadatele a příjemce 
– Metodickým pokynem pro oblast zadávání zakázek pro programové období 2014-2020“ 
 
Součet hodnoty všech změn závazku musí být nižší než 10% původní hodnoty závazku:  
10% z 783.930 Kč bez DPH = 78.393 Kč 
 
29.780 Kč < 78.393 Kč – splňuje, 
 
přičemž zadavatel postupoval při výpočtu hodnoty změn dle doporučení metodiky Ministerstva pro 
místní rozvoj pro změny závazků ze smlouvy na veřejnou zakázku. 
 
Rekapitulace Kupní ceny:  
Cena bez DPH dle Kupní smlouvy 783.930,00 Kč 
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č. 1 Kupní smlouvy  16.780,00 Kč 
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č. 1 Kupní smlouvy -13.000,00 Kč 
Celková Kupní cena bez DPH  787.710,00 Kč 
DPH (21%) 165.419,10 Kč 
Celková Kupní cena včetně DPH 953.129,10 Kč 
 
Na projekt, jako celek, který zahrnuje vedle mobiliáře i stavební práce, konektivitu a IT a dodávku 
pomůcek, byla v roce 2018 podána žádost o dotaci, a to v rámci programu IROP, výzvy č. 24 ITI 
Infrastruktura pro vzdělávání (ZŠ) II (mimo Brno). Žádost byla přijata k financování. Celkové uznatelné 
výdaje činí 11.760.843,00 Kč, očekávaná dotace je ve výši 90%, tedy 10.584.758,70 Kč. 
 
Investiční akce „Vybudování odborných učeben na Základní škole Kuřim, Tyršova 1255“ je zařazena 
ve schváleném rozpočtu města pod ORJ 004, ORG 1394 000 000. Zastupitelstvo města dne 
22.01.2020 schválilo rozpočtovým opatřením č. 1 na tuto investiční akci pro rok 2020 částku 
11,2 mil. Kč. 
 
Přílohy: A - dodatek č. 1 

B - příloha č. 1 dodatku 
 
Přijaté usnesení: 80/2020 - RM s c h v a l u j e uzavření dodatku č. 1 ke Kupní smlouvě 

č. 2019/D/0147 na veřejnou zakázku „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení 
odborných učeben (mobiliář)“ s dodavatelem KOVO, výrobní družstvo, Na Bílém 
potoce 294, 664 71 Veverská Bítýška, IČ 00030325, kterým se navyšuje celková 
kupní cena o 3.780 Kč bez DPH (tj. 4.573,80 Kč s DPH). 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
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2. Souhlas s kulturními akcemi v roce 2021 
(Předkladatel: Mgr. Ing. Drago Sukalovský, zpracovatel: Petra Glosová, Bc. Kateřina Rovná) 
 
Společenské a kulturní centrum Kuřim chce v roce 2021 uspořádat koncerty Davida Kollera 
a Čechomoru s Martinou Pártlovou. 
Vzhledem k celkové ceně koncertu (vyšší než 200.000 Kč) žádám RM o udělení souhlasu zřizovatele 
k zajištění těchto uměleckých vystoupení. 
 
David Koller Acoustic Tour 2021 – Agentura BrainZone Promotion – xxxxxxxx Kč, konání akce 
3/2021. 
 
Čechomor a Martina Pártlová – Agentura Czechomor Agency – xxxxxxxxx Kč, konání akce 10. 9. 
2021. 
 
Ceny koncertů budou hrazeny z rozpočtu Společenského a kulturního centra Kuřim, příspěvkové 
organizace. Nocleh, občerstvení a ozvučení koncertu bude hrazeno také pořadatelem. 
 
Přijaté usnesení: 81/2020 - RM u d ě l u j e souhlas s konáním akcí Společenského a kulturního 

centra Kuřim, příspěvkové organizace, pro rok 2021 dle zápisu. 
 

Hlasováno 
Pro: 4 (D. Sukalovský, P. Ondrášek, L. Ambrož, M. Vlk) Nepřítomen: 1 (J. Vlček). 
 
 
 
 
Starosta ukončil jednání RM v 14:20 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
Mgr. Ing. Drago Sukalovský Ing. Petr Ondrášek 
starosta města 1. místostarosta 
 
 
 
 
 
 
Ověřovatelé zápisu: Ing. Milan Vlk 
 
 
 
 
 
V Kuřimi dne 12.03.2020 
 
Zapsala: Petra Glosová 
 
Materiály: 
1 „ZŠ Kuřim, Tyršova 1255 – vybavení odborných učeben (mobiliář)“ – dodatek č. 1 ke 
 Kupní smlouvě 
 1A - dodatek č. 1 
 1B - Příloha č. 1 - rozdílový rozpočet-změn 
2 Souhlas s kulturními akcemi v roce 2021 


